
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

582.17االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد581.161,055,477,839 االغالق

34المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

9المرتفعة1.011,018,689,763-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

11المستقره666

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC6.5306.000-8.12الجاهزة االلبسةSNUC0.4100.4509.76للمقاوالت النخبة

BTIB0.7500.700-6.67االسالمي الطيف مصرفNGIR0.3300.3609.09للتأمين الخليج

BNOI1.3901.340-3.60االهلي المصرفIICM0.9000.9606.67الكارتون صناعات

BSUC0.2800.270-3.57سومر مصرفHKAR0.9901.0304.04كربالء فنادق

IHLI0.8000.780-2.50الصناعية الهاللSMRI4.7504.9003.16العقارية  المعمورة

BMNS0.4500.440-2.22المنصور مصرفINCP2.3002.3602.61الكيمياوية الصناعات

TASC7.6107.500-1.45سيل اسياAIRP21.50022.0002.33الزراعية المنتجات

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP190,119,69218.710.880البذور انتاجBGUC341,012,33032.30.150الخليج مصرف

TASC184,135,05518.17.500سيل اسياBSUC274,750,00026.00.270سومر مصرف

BBOB159,685,39715.71.310بغداد مصرفBBOB123,000,00011.71.310بغداد مصرف

SMRI100,243,6959.84.900العقارية  المعمورةBUND111,400,00010.60.080المتحد المصرف

BSUC74,190,0007.30.270سومر مصرفBNOI29,750,0002.81.340االهلي المصرف

IBSD60,294,3645.94.110الغازية  بغدادBMNS26,000,0002.50.440المنصور مصرف

BGUC51,151,8505.00.150الخليج مصرفTASC24,435,7902.37.500سيل اسيا

930,348,12088.14819,820,05280.48

1,018,689,763الكلي مجموع1,055,477,839الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/6/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

40المدرجة الشركات عدد281,927,657

5المتدولة الشركات

1المرتفعة470,650,981

1المنخفضة

3المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.7003.670-0.81االنشائية  الفلوجةVZAF0.2800.31010.71لالستثمار الزوراء

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT467,500,00099.31.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00097.51.700االسالمي الدولي المصرف

BUOI1,559,3410.30.250االتحاد مصرفBUOI6,135,6572.20.250االتحاد مصرف

IHFI855,0000.21.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,0000.21.710المنزلي صناعةاالثاث

IFCM705,6400.13.670االنشائية  الفلوجةIFCM192,0000.13.670االنشائية  الفلوجة

VZAF31,0000.010.310لالستثمار الزوراءVZAF100,0000.040.310لالستثمار الزوراء

281,927,657100.00470,650,981100.00

470,650,981الكلي مجموع281,927,657الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/6/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


